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Microwave electrothermal thruster is the propellant that converts microwave energy into heat
energy. nowadays, with the technology development of electric thrusters are very important in
terms of producing high specific impact and low fuel consumption. These thrusters can
produce acceptable thrust over a long period of time, which are suitable for spiral orbital
transfer missions. In this type of propulsion, the propellant gas is heated and expanded, which
produces the propulsion force. This paper presents the conceptual design process of a
microwave thermal thruster. The propulsion system includes propellant, propulsion storage
tank, amplification chamber, and power plant, which includes batteries and solar arrays. In this
paper, the method of calculating the mass and the characteristics of each are presented in detail.
Finally, in order to validate the conceptual design process presented in this study, the necessary
studies have been discussed. Conceptual design has been done for a 100 kg satellite, which is
desirable to travel in a week from an orbital height of 300 to 800 km during a spiral treansfer.
The propulsion system and mass of each subsystem are obtained.
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چکیده
رانشگر گرمایش ماکروویو پیشرانهای است که انرژی ماکروویو را به انرژی گرمایی تبدیل میکند .فناوری
رانشگرهای الکتریکی از نظر تولید ضربه ویژه باال و مصرف پایین بسیار حائز اهمیت هستند .این رانشگرها قادر
هستند پیشران قابل قبولی را در مدت زمان زیادی به طور متوالی تولید کنند از اینرو ،برای ماموریتهای
انتقال مداری مارپیچ مناسب و قابل استفاده هستند .در این نوع از رانشگرها ،گاز پیشران گرم و منبسط شده
و باعث تولید نیروی پیشران و جلوبرندگی میشود .در مقاله حاضر ،روند طراحی مفهومی یک رانشگر گرمایش
ماکروویو ارائه شده است .سامانه پیشران شامل پیشران ،تانک ذخیره پیشران ،محفظه تشدید و منبع تولید
انرژی است که این منبع شامل باتری و آرایههای خورشیدی است .در این مقاله ،روش محاسبه جرم و
مشخصات هر کدام به تفصیل ارائه شده است .در نهایت ،به منظور صحتسنجی روند طراحی مفهومی ارائه
شده در این پژوهش ،بررسیهای الزم صورت گرفته است .طراحی مفهومی برای یک ماهواره  100کیلوگرمی
انجام شده که مطلوب است در طی یک هفته از ارتفاع مداری  300به  800کیلومتری طی یک انتقال مارپیج
سفر کند .سامانه پیشران و جرم هر کدام از زیرسامانهها بهدست آمده است.

طراحی مفهومی رانشگر گرمایش ماکروویو ماهواره

 -1مقدمه
پیشرانههای الکتریکی زیرمجموعهای از پیشرانههای فضایی
هستند که به منظور ایجاد نیروی جلوبرندگی در ماهوارهها و
فضاپیماها مورد استفاده قرار میگیرند .به دلیل ماهیت
مأموریتهای فضایی و شرایط محیطی در فضا ،این پیشرانهها از
نظر مشخصات ساختاری و عملکردی ویژگیهای متمایزی نسبت
به پیشرانههای شیمیایی متداول دارند.
انجمن فضا و علوم فضانوردی ژاپن ،در سال 2003
فضاپیمایی با جرم حدود  360کیلوگرم را به فضا پرتاب کرد تا
زباله فضایی را از سیارکها به زمین بازگرداند .دراین ماموریت،
از رانشگر ماکروویو یونی استفاده شد] .[1فوناکی و همکاران ]،[2
در پژوهشی کاربرد یک رانشگر ماکروویو یونی ،در سفر فضایی
طوالنی مدت را بررسی کردند .رانشگر از یک پرتو یونی که جریان
 140میلیآمپری تولید میکند ساخته شده است .این رانشگر
توانی برابر  32وات برای تولید پالسما دارد .کیوزومی و همکاران
] ،[3یک رانشگر یونی برای فضاپیمای  10تا  50کیلوگرمی ،با
توان  0/2تا  5وات طراحی کردند .در این طراحی ،ورودی
ماکروویو به طوری به پالسما متصل شده که نیازی به دستگاه
تنطیم کننده ندارد و باعث کاهش در میزان تخلیه شارژ به اندازه
 250وات به آمپر شده و بهرهوری را  37درصد افزایش داده است.
پارکین ] ،[4مطالعهای روی رانشگر ماکروویو حرارتی انجام داده
که باعث تولید ضربه ویژه و نسبت تراست به وزن باال میشود.
وی اظهار داشته که استفاده از پیشران هیدروژنی باعث افزایش
ضربه ویژه به  700تا  900ثانیه و همچنین نسبت تراست به وزن
 50تا  150میشود .وی همچنین در مطالعه دیگری ] [5یک
پیشران ماکروویو حرارتی  35گیگاهرتزی طراحی کرده که از
تبادل حرارت برای دریافت انرژی از منبع ماکروویو و پیشران،
برای گرم کردن و در نتیجه انبساط متوسط پیشران بهره گرفته
است .این انبساط باعث تولید نیروی پیشران میشود .پرکینسکی
و زندبرگن ] [6روشی برای تخمین وزن فضاپیماهایی که به دور
ماه و زمین میچرخند ارائه دادهاند .آنها حدود  38فضاپیما را
مورد بررسی قرار داده و با جمعبندی نتایج ،روابطی برای تخمین
وزن اجزای مختلف فضاپیما ارائه کردهاند که در مرحله طراحی
مفهومی میتواند کمک کننده باشد .ادوسومولی ] [7بر روی
بهینه کردن عملکرد یک رانشگر ماکروویو الکتروترمال با فرکانس
 14/5گیگاهرتز کار کرده است .کریستوفر و دیفورس [ [8نیز یک
رانشگر ماکروویو الکتروترمال با فرکانس  8گیگاهرتز را به صورت

عددی طراحی و بهینهسازی کردهاند .آنها همچنین سیستم
تزریق پیشران را در سه ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند.
حاجی پور و ندافی ] ،[9به طراحی مفهومی رانشگر یونی مطابق
استاندارد  ECSSو همچنین به مصالحه مفاهیم منتخب بر مبنای
روش تصمیمگیری سلسله مراتبی ( )AHPپرداختند .میری
] [10در پایاننامه خود برای انتقال ماهواره به مدار  GEOیک
رانشگر الکتریکی یونی طراحی کرده است .صدیق و ابراهیمی
] ،[11به شبیهسازی عددی یک بعدی عملکرد رانش پالس
پالسمایی با سوخت جامد پرداختند و همچنین رضاییها و
فرشچی ] [12پارامترهای موثر در طراحی رانشگر پالس
پالسمایی را مورد بررسی قراردادند.
در ایران ،بیشتر ماهوارهها حدود  100کیلوگرم هستند .برای
اینکه ماهوارهها دارای عمر مداری بیشتری باشند باید در
ارتفاعات باالتری تزریق شوند .تزریق ماهواره  100کیلوگرمی به
ارتفاعات باال نیازمند پرتابگرهای پیشرفته است که هنوز در کشور
موجود نیست اما از طرفی میتوان با تزریق ماهواره به مدارهای
پایینتر و سپس انجام مانورهای مداری ،ارتفاع ماهواره را افزایش
داد و به عمر مداری مطلوب رساند .برای انجام مانورهای مداری
میتوان از رانشگر گرمایش ماکروویو استفاده کرد که با توجه به
ضربه ویژه باال نیاز ما را برآورده میکند .در این مقاله ،تالش شده
است روابط طراحی رانشگر گرمایش ماکروویو و ترکیب آن با
روابط انتقال مداری ارائه شود .نوآوری پژوهش در بررسی عملکرد
رانشگر ماکروویو به عنوان یک سیستم انتقال مداری و
شبیهسازی ماموریت مارپیچ با این رانشگر است.

 -2رانشگر گرمایش مایکروویو
با وجود آنکه رانشگرهای الکتریکی در مقایسه با موشکهای
شیمیایی متداول ،نیروی رانش بسیار پایینتری تولید میکنند
(از مرتبه چند میلی نیوتن تا چند نیوتن) با این حال ،وجود یک
مشخصه برتر آنها را به گزینهای ایدهآل برای مأموریتهای
فضایی تبدیل کرده است .این مشخصه که ضربه ویژه موثر نام
دارد ،بیانگر نسبت بین نیروی رانش ( )Fو دبی وزنی پیشران
( )mgاست .اگرچه موشکهای شیمیایی قادر به تولید نیروی
رانش باال تا محدوده چند ده کیلو نیوتن هستند ،اما برای
دستیابی به این میزان نیروی رانش باید حجم زیادی از ذرات
پیشران را تا سرعتی مشخص شتاب دهند و به دلیل نرخ باالی
مصرف پیشران ،ضربه ویژه موثر آنها از  500ثانیه تجاوز نمیکند.
اما رانشگرهای الکتریکی بهجای آنکه به تعداد زیادی از ذرات
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پیشران انرژی جنبشی متوسطی بدهند ،تعداد اندکی از ذرات را
تا سرعتهای بسیار باال شتاب داده و به این طریق ضمن دستیابی
به نیروی رانش مورد نظر ،دبی مصرفی پیشران را به شدت کاهش
میدهند.
رانشگرهای الکتروترمال انرژی الکتریکی با مکانیزمهای
مختلف سبب افزایش انرژی جنبشی و گرم شدن ذرات پیشران
شده و اغلب این فرایند تا یونیزه شدن مولکولها یا اتمهای
پیشران ادامه پیدا میکند .در نهایت ،توده ذرات مافوق گرم ایجاد
شده ،ضمن عبور از یک نازل ترمودینامیکی همگرا -واگرا منبسط
شده و شتاب میگیرند و با خروج از محفظه موتور ،نیروی رانش
ایجاد میکنند.
اصول عملکرد رانشگرهای گرمایش مایکروویو ،مبتنی بر
فرایند تشدید و مرتعش کردن مولکولهای گازی تا آستانه
یونیزه شدن آنها است .هنگامیکه یک مولکول یا اتم در داخل
یک میدان الکتریکی قرار میگیرد ،با جابهجایی ابر الکترونی و
هسته اتم در دو جهت مخالف ،یک دو قطبی الکتریکی تشکیل
میشود که در شکل  1نشان داده شده است.

در رانشگر گرمایش مایکروویو ،یک مولد امواج مانند مگنترون
امواجی در محدوده فرکانسی مایکروویو (از  300مگاهرتز تا 300
گیگاهرتز) تولید کرده و این امواج از طریق یک آنتن در داخل
یک محفظه تشدید استوانهای منتشر میشوند .الگوی انتشار
امواج بهگونهای انتخاب میشود که در داخل محفظه ،تشدید
میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در راستای خاص ایجاد شده
و بیشترین تراکم خطوط میدان الکتریکی در نزدیک نازل حاصل
شود (شکل  .)2در این منطقه ،بخشی از اتمها یا مولکولهای
گازی تحت اثر پدیده تشدید ،الکترون آزاد کرده و یونیزه
میشوند .یونها و الکترونهای پر انرژی در برخورد با سایر ذرات
مجموعه ،انرژی جنبشی و دما را افزایش داده و خود به تدریج با
کاهش سرعت دوباره با یکدیگر ترکیب شده و با رسیدن به سطح
انرژی پایدار به ذرات خنثی تبدیل میشوند .آنچه که از فرایند
پیوسته تشکیل و باز ترکیب ذرات یونیزه حاصل میشود ،افزایش
دمای مجموعه گازی است .در نهایت ،جریان گاز مافوق گرمی
که بدین شکل ایجاد میشود ،با شتاب گرفتن در یک نازل
ترمودینامیکی ایجاد نیروی رانش میکند .در این رانشگر ،تنها
حدود  10درصد از حجم پیشران موجود در منطقه تشدید تبدیل
به پالسما میشود و با توجه به عدم تفکیک بارها از هم ،مخلوط
پالسما و پیشران مافوق گرمی از نظر الکتریکی بهصورت خنثی
باقیمانده و برخالف رانشگرهای یونی ،نیازی به تفنگ الکترونی
برای خنثیسازی بار ذخیره شده در رانشگر نیست [.]13

شکل  .1قطبی شدگی یک اتم در حضور میدان الکتریکی

اگر امواج الکترومغناطیسی مولد این میدان الکتریکی باشند،
راستای میدان ثابت مانده اما جهت آن بهطور متناوب تغییر
میکند .این تغییر جهت سبب میشود ،موقعیت قرارگیری هسته
اتم و ابر الکترونی نیز بهصورت متناوب تغییر کرده و آن اتم یا
مولکول مرتعش شود .به عنوان مثال ،برای موجی در محدوده
فرکانسی  10گیگاهرتز ،جهت میدان الکتریکی و بهتبع آن،
موقعیت ابر الکترونی و هسته اتم در هر ثانیه  10میلیارد بار تغییر
میکند .اگر میدان الکتریکی به حد کافی قوی باشد ،بسته به
مشخصههای الکتریکی و مغناطیسی ذره و شرایط محیطی ،در
یک فرکانس خاص که فرکانس تشدید نامیده میشود ،دامنه
ارتعاشات ذره به حدی افزایش مییابد که ساختار آن شکسته
شده و با از دست دادن الکترون یونیزه شده و پالسما شکل
میگیرد.

شکل .2ساختار رانشگر گرمایش ماکروویو و راستای میدانهای
الکتریکی و مغناطیسی آن

 -1-2محفظه تشدید
محفظه تشدید ،استوانهای فلزی (معموالً از جنس آلومینیوم
 )6061است که در یک سر آن آنتنی برای انتشار امواج مایکروویو
و در سر دیگر ،نازلی برای خروجی جریان گاز تعبیه شده است.
به منظور تزریق پیشران به داخل محفظه تشدید ،راستای
دریچههای ورودی را به صورت مماس بر دیوارههای محفظه
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تعبیه میکنند تا پیشران پس از ورود به داخل محفظه تشدید،
ایجاد یک جریان چرخشی کند .این جریان چرخشی موجب
تمرکز پالسما حول محور طولی محفظه میشود .همچنین،
عالوهبر افزایش کارایی رانشگر ،دیوارهها را از برخورد با پالسما
مصون میدارد .قسمتی از انتهای استوانه که آنتن در آن قرار
دارد ،با مادهای از جنس دیالکتریک پر میشود .این الیه هم
امکان تغییر فرکانس تشدید را فراهم کرده و هم مانع از خوردگی
آنتن در تماس با پالسما میشود.
فرکانس تشدیدی که برای ایجاد پالسما است ( 𝑠𝑒𝑟𝑓) ،تابعی
از هندسه محفظه و خواص ماده پیشران و ماده دیالکتریک
است.
یکی از پارامترهای مهم در بررسی عملکرد محفظه تشدید،
ضریب کیفیت است که به صورت نسبت بین انرژی ذخیره شده
در داخل محفظه ( )wبه توان تلف شده در آن ( 𝑑𝑃) در رابطه 1
تعریف میشود:
()1

𝑤
𝑑𝑃

𝑠𝑒𝑟𝑓𝜋𝑄 = 2

توان تلف شده برابر است با ،مجموع توان منتقل شده به
دیوارهها و توان جذب شده توسط رسانایی که در داخل محفظه
قرار دارد (در رانشگر همان ماده پیشران است) .یک محفظه
تشدید فلزی هنگامیکه خالی از پیشران باشد ،دارای ضریب
کیفیتی از مرتبه چندین هزار است [ .]13این میزان بدین معنی
است که درصد کمی از انرژی منتشر شده در داخل محفظه از
طریق دیوارهها تلف میشود و بیشتر آن در داخل فضای عاری از
ماده محفظه باقی میماند که ممکن است درصد زیادی از آن
روی آنتن بازتاب شده و از طریق کابل کوآکسیال که رابط بین
مگنترون و آنتن است ،خود را به مگنترون رسانده و به آن آسیب
بزند .اما در حضور پیشران ،قسمت اعظم انرژی (تا بیش از 95
درصد) جذب پالسما شده و ضریب کیفیت به شدت کاهش یافته
و از مرتبه واحد یا حتی کمتر از آن میشود .به همین علت است
که میتوان مگنترون را بدون نگرانی در مورد آسیبپذیری آن،
به صورت مستقیم و بدون نیاز به کابل کوآکسیال به آنتن وصل
نمود و ضمن افزایش راندمان ،حجم رانشگر را نیز کاهش داد
[.]11

 -2-2نازل ترمودینامیکی
هرچند برخالف موتورهای موشکی شیمیایی ،انرژی مورد
نیاز در رانشگر گرمایش مایکروویو از طریق امواج الکترومغناطیس
تأمین میشود ،اما این رانشگر نیز همانند موتورهای موشکی
متداول از یک نازل مافوق صورت همگرا -واگرا برای تبدیل انرژی
گرمایی به انرژی جنبشی و ایجاد نیروی رانش بهره میبرد [.]14
در رانشگر گرمایش ،مایکروویو هندسه آنتن بهگونهای
انتخاب میشود تا امواج مایکروویو با تمرکز بر جریانی که در
آستانه ورود به داخل نازل است ،تنها در همان منطقه ایجاد گرما
کرده و در نتیجه پیشران مافوق گرم بالفاصله بعد از تشکیل ،وارد
نازل شده و فرصت چندانی برای تبادل گرمایی با پیشران سرد
موجود در داخل محفظه رانش نمییابد .به همین دلیل،
همانگونه که در تستهای تجربی نشان داده شده است [،]12
باوجود رسیدن دمای پالسما به بیش از چند هزار درجه کلوین،
دیوارههای محفظه رانش دمای بسیار پایینتری داشته و ذوب
نمیشوند .بر این اساس و با فرض ایدهآل بودن هندسه آنتن در
فاز طراحی مفهومی ،میتوان در تحلیل نازل ترمودینامیکی
مشخصات پیشران مافوق گرم در آستانه ورود به نازل را برابر با
مشخصات نقطه سکون در نظر گرفته و از این نقطه به بعد فرایند
را بهصورت تک آنتروپی فرض نمود.
دما ،فشار و چگالی گاز در طول نازل ،برحسب مشخصات
نقطه سکون و با استفاده از قانون گاز کامل فرض فرایند تک-
آنتروپی و ثابت بودن نسبت گرماهای ویژه محاسبه میشوند.
همچنین با توجه به سرعت پایین جریان در داخل محفظه رانش
که در واقع همان قسمت انتهایی محفظه تشدید است ،میتوان
شرایط داخل محفظه رانش را با شرایط نقطه سکون برابر فرض
کرد و به کمک آن ،سطح مقطع گلوگاه نازل همگرا -واگرا و
سرعت خروجی گاز را بهدست آورد.
یکی از چالشهای عملکردی در رانشگرهای گرمایش
مایکروویو ،قطر بسیار کوچک گلوگاه است که دو اثر نامطلوب در
پی دارد .اول ،خوردگی گلوگاه در طی مدت زمان طوالنی است
که علت اصلی آن برخورد ذرات پالسما با دیوارههای گلوگاه است.
اگرچه این اثر چندان شدید نبوده و مانند اثر خوردگی آند در
رانشگرهای جت قوسی یک محدودیت فیزیکی جدی بهشمار
نمیآید ،اما میتواند کارآیی رانشگر را تحت تأثیر قرار داده و
دقت آن را کاهش دهد .راهکار متداول برای غلبه بر این مشکل،
استفاده از میدان مغناطیسی در گلوگاه نازل است که عالوه بر
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دور کردن جریان ذرات یونیزه از دیوارهها ،با فشرده کردن آنها
در مرکز سطح مقطع گلوگاه ،به ترکیب مجدد آنها و آزاد شدن
قسمتی از انرژی داخلیشان کمک میکند [.]15
اثر نامطلوب دیگر ،تشدید تأثیر رشد الیه مرزی بر کاهش
سطح مقطع مفید گلوگاه است که باعث کاهش دبی جرمی نسبت
به اندازه اسمی آن میشود .در جریان پیشران در داخل نازل،
همانند سایر سیاالت اثر لزجت در مجاورت دیوارهها باعث ایجاد
الیه مرزی و رشد آن در طول دیواره میشود که در گلوگاه با
افزایش ضخامت الیه مرزی ،سطح مقطع جریان آزاد کاهش
مییابد .با این حال ،برای نازلهایی با قطر به نسبت بزرگ در
گلوگاه (از مرتبه چند سانتیمتر به باال) ،این اثر بسیار ناچیز است
و رشد الیه مرزی بیشتر از نقطه نظر انتقال حرارت در گلوگاه
مورد بررسی قرار میگیرد [ .]15اما در رانشگر گرمایش
مایکروویو به دلیل قطر بسیار کوچک گلوگاه (از مرتبه یک
میلیمتر یا حتی کسری از آن) ،این اثر نمود بیشتری پیدا کرده
و باعث کاهش چند درصدی دبی جرمی و بهتبع آن کاهش
نیروی رانش میشود که برای مأموریتهایی با مدت زمان رانش
باال این خطا در نیروی رانش میتواند روی دقت مأموریت تأثیر
محسوس و نامطلوبی داشته باشد .برای بررسی اثر رشد الیه
مرزی بر دبی جرمی پیشران ضریب تخلیه نازل به صورت رابطه
 2تعریف میشود:
()2

𝑙𝑎𝑢𝑡𝑐𝑎̇𝑚
𝑙𝑎𝑛𝑖𝑚𝑜𝑛̇𝑚

= 𝐷𝐶

با توجه به ماهیت ضریب تخلیه ،وابستگی آن به جنس
پیشران ،هندسه گلوگاه و رژیم جریان قابل پیشبینی است.
روابط تجربی متعددی برای محاسبه این ضریب وجود دارد .در
این پژوهش ،از رابطه تانگ و فن [ ]16استفاده شده که از دقت
باالیی برخوردار است و نشان میدهد که میتوان این ضریب را
بر اساس جنس پیشران هندسه گلوگاه و عدد رینولدز جریان
محاسبه نمود:
()3
𝐷𝐶
3

𝛾+1 4
2.128 1
(=1−
) [3.266 −
]
2
𝑅√ 𝛾 + 1
(𝛾 + 1)(𝛾 + 2) 1
∗𝑟
√ ∗ 𝑒𝑅 = 𝑅 ; ]
𝑅
𝑐𝑟
√𝛾 + 1

+ [0.9428

* Reعدد رینولدز در گلوگاه نازل r* ،شعاع سطح مقطع
گلوگاه و  rcشعاع خمیدگی مقطع گلوگاه است .با فرض آنکه
شعاع سطح مقطع و شعاع خمیدگی مقطع گلوگاه با هم برابرند،
میتوان در رابطه  3به جای  ، Rعدد رینولدز را جایگزین کرد.
عدد رینولدز تابعی از سرعت جریان هندسه مقطع و جنس سیال
است که از رابطه زیر قابل محاسبه است.
آنچه که باید در محاسبات مربوط به نازل این رانشگر مدنظر
قرار گیرد آن است که در روند بهینهسازی طراحی مفهومی ،به
دلیل کثرت طرحهایی که باید مورد بررسی قرار گیرند ،امکان
شبیهسازی عددی مجزا برای هر یک از طرحها وجود ندارد و به
همین دلیل بر مبنای مجموعهای از فرضیات ،روابط تحلیلی مورد
استفاده قرار میگیرند .این روابط تحلیلی غالباً در محدوده دمایی
یا فشاری مشخصی معتبر بوده و با دور شدن از این محدوده
دچار خطا میشوند .در رابطه تانگ -فن ،برای محاسبه ضریب
تخلیه نسبت گرماهای ویژه برای دماهای بسیار باال ،دستخوش
تغییر تدریجی صورت پذیرفته نشده و پرش زیادی در نتایج
مقایسه بین پیشرانهای مختلف ایجاد نمیکند .با این حال ،ثابت
فرض کردن این پارامتر بیشک منجر به بروز خطا در محاسبه
برخی مقادیر ترمودینامیکی میشود .به همین دلیل ،مشخصات
ترمودینامیکی بهدست آمده در انتهای فاز طراحی مفهومی ،تنها
برای مقایسه نسبی بین طرحهای مختلف کاربرد داشته و
نمیتوان به آنها به عنوان مقادیر دقیق تحلیلی برای هر یک از
طرحها استناد نمود.
بر این اساس ،به هنگام ورود به فاز طراحی دقیق رانشگر،
طرحهایی که در انتهای فاز طراحی مفهومی انتخاب میشوند
باید با شبیهسازی عددی مورد تحلیل قرار گرفته و مشخصات
عملکردی آنها با دقت باالتری محاسبه شود.

 -3-2مأموریت انتقالمداری
یکی از مأموریتهای مهم برای پیشرانههای الکتریکی،
مانورهای انتقالمداری است .با توجه به نیاز کشور در خصوص
ارسال ماهوارههای سنجش از دور به مدارهای  LEOو با توجه
به محدودیت عملکردی پرتابگرهای موجود در کشور ،به منظور
دستیابی به مدارهای باالی  400کیلومتر ،یکی از گزینههای
مقرون به صرفه میتواند استفاده از پیشرانههای الکتریکی باشد.
به گونهای که پرتابگر ماهواره را دریک مدار پایه (ارتفاع  200تا
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طراحی مفهومی رانشگر گرمایش ماکروویو ماهواره

 300کیلومتر) تزریق کرده و سپس ماهواره با استفاده از
موتورهای خود مانور انتقال به مدار هدف را انجام دهد.
همانطورکه پیشتر عنوان شد ،با توجه به ویژگیهای ساختاری
و عملکردی رانشگرهای گرمایش مایکروویو و عمر عملیاتی باالی
آنها (به دلیل عدم استهالک و خوردگی زود هنگام قطعات
داخلی) ،اینگونه رانشگرها در مقایسه با سایر رانشگرهای
گرمایشی گزینه مناسبتری برای انجام مأموریتهای فضایی
طوالنی مدت هستند .یکی از این مأموریتها ،مانورهای
انتقالمداری با مدت زمان باال و رانش پایین است .برخالف مانور
انتقالمداری هاهمن که ماهواره با استفاده از اعمال نیروی رانشی
قابل توجه در دو بازه زمانی کوتاه در طول یک مسیر نیم بیضی
از مدار مبدأ به مدار مقصد منتقل میشود ،در مانورهای
انتقالمداری با رانش کم ،در مدت زمان طوالنی در حدود چند
هفته تا چند ماه ماهواره بر روی یک مسیر مارپیچ اندک اندک
به ارتفاع مداری خود میافزاید تا به مدار مقصد برسد و در طول
این مسیر در هر ارتفاعی سرعت آن تقریباً برابر با سرعت مداری
آن ارتفاع است .مدار انتقال هاهمن و مدار انتقال مارپیچ در شکل
 3ارائه شده است .مزیت انتقال مارپیچ ،نیروی رانش بسیار کم
در محدوده چند نیوتن یا حتی کمتر از یک نیوتن است .از طرف
دیگر در کل مسیر انتقال ،رانشگر فعال بوده و میزان نیروی رانش
را میتوان ثابت فرض کرد .این روند در مقایسه با حالتی که
رانشگر برای ایجاد تغییرات سرعت لحظهای به صورت متناوب
روشن و خاموش میشود ،راندمان و قابلیت اطمینان باالتر و
استهالک و مصرف انرژی کمتری دارد .یکی دیگر از مزایای مانور
انتقالمداری با زمان باال و نیروی رانش کم ،افزایش دقت
مأموریت است .در مانور هاهمن ،در کل فرایند انتقال تنها در دو
بازه زمانی کوتاه ،یکی به هنگام خروج از مدار مبدأ و یکی به
هنگام ورود به مدار مقصد ،رانشگر فعال است و بروز خطای اندک
در میزان رانش در هر یک از این دو بازه میتواند باعث بروز
خطای زیاد در دقت مأموریت یا حتی ناکام ماندن آن شود .اما
در مانورهای طوالنی مدت در کل فرایند انتقال ،امکان کنترل بر
میزان نیروی رانش وجود دارد و میتوان خطاهای بوجود آمده
در مسیر را به تدریج اصالح نمود.
مشخصه اصلی مانورهای انتقالمداری ،تغییر سرعت مورد
نیاز ( )ΔVاست که به معنی اختالف سرعت مداری بین مدار
مبدأ و مقصد است .بهطور ساده میتوان گفت برای انتقال یک
ماهواره به جرم  ،mpayاز مدار اولیه به مدار ثانویه بهگونه ای که
اختالف سرعت مداری  ΔVباشد ،باید در طول مسیر انتقال،

ضربه کل  Itotalبه ماهواره وارد شود که در رابطه  4مشاهده
میشود T .نیروی رانش و  tthrustمدت زمان رانش است ،در مانور
انتقالمداری با رانش پایین که رانشگر در کل مسیر فعال است،
زمان رانش با زمان مأموریت برابر است.
()4

𝑉𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝑡𝑡ℎ𝑟𝑢𝑠𝑡 = 𝑚𝑝𝑎𝑦 Δ

باید در نظر داشت که رابطه  ،4یک معادله کلی و بسیار ساده
از انتقالمداری است که در آن مواردی نظیر تغییر صفحه مداری،
اثرات اصطکاک آیرودینامیکی و  ...لحاظ نشده است .با این حال،
این معادله میتواند نقطه خوبی برای شروع روند طراحی مفهومی
باشد.

شکل .3مقایسه مسیر انتقال مداری ماهواره به دو روش انتقال
هاهمن و انتقال مارپیچ

 -4-2اثر ضریب تخلیه نازل بر دقت مأموریت
از پارامترهای عملکردی در طراحی رانشگرهای گرمایش
مایکروویو ،بحث ضریب تخلیه نازل است که نشان میدهد دبی
جرمی واقعی در خروجی نازل تا چه میزان با مقدار تئوری که از
روابط تحلیلی حاصل میشود ،اختالف دارد .در صورتیکه این
اختالف نادیده گرفته شود میتواند در دقت مأموریت
انتقالمداری اثر منفی داشته باشد .برای بررسی میزان اثر این
پارامتر بر دقت یک مانور انتقالمداری با فرض آنکه هندسه نازل
ایدهآل بوده و ترم اختالف قابل صرف نظر است ،میتوان رابطه
 4را بر اساس دبی جرمی بازنویسی کرد .از طرفی محاسبه تغییر
سرعت مورد نیاز برای انجام یک مانور انتقالمداری بین دو مدار
دایروی از رابطه  6بهدست میآید [:]17

()5
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()6

𝐺𝜇
𝐺𝜇
√−
𝑟2
𝑟1

جدول  .1فهرست پارامترهای عملکردی سامانه پیشران

√ = Δ𝑉 = 𝑉2 − 𝑉1

زیرمجموعه پیشران

 V1و  r1سرعت و شعاع مدار مبدأ  V2 ،و  r2سرعت و شعاع
مدار مقصد و  ΔGثابت گرانش  3.986 × 1014 𝑚3 /𝑠 2است.
رابطه  5را میتوان برای تغییر سرعت بر حسب دبی جرمی تئوری
و ضریب تخلیه بازنویسی کرد.

()7

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑡 𝑒𝑢 𝐷𝐶 𝑜𝑒𝑚̇𝑡ℎ
𝑜𝑒= 𝐶𝐷 Δ𝑉𝑡ℎ
𝑦𝑎𝑝𝑚

= 𝑉Δ

𝑝𝜇

ضریب گذردهی الکتریکی

𝑝𝜀

رسانایی گرمایی

𝐾

جرم مولکولی

̅
𝑀

ضریب آدیاباتیک

𝛾

ضریب تراوایی مغناطیسی

𝜎

ضریب گذردهی الکتریکی

𝑝𝜇

قطر برخورد مولکولی

𝜎

دمای مشخصه تابع پتانسیل

𝜀𝑇

جرم پیشران

𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚

ضریب کارایی تانک پیشران

𝑡𝑘
𝑘𝑛𝑎𝑡𝑚

جرم تانک پیشران

برای یک مأموریت انتقالمداری در  LEOاز ارتفاع 300
کیلومتری به ارتفاع  800کیلومتری ،طبق رابطه  6به تغییر
سرعتی معادل  273/93 m/sنیازمندیم (شعاع زمین 6378
کیلومتر در نظر گرفته شده است) .حال اگر ضریب تخلیه رانشگر
برابر  0/99در نظر گرفته شود ،تغییر سرعت واقعی که با فرض
ثابت بودن سرعت گازهای خروجی و زمان مأموریت به آن دست
پیدا می کنیم 271/19m/s ،خواهد بود .با قرار دادن این مقدار
در رابطه  ،6این بار ارتفاع مدار دوم  794/7کیلومتر بهدست
خواهد آمد که نشان میدهد تنها یک درصد کاهش دبی جرمی،
منجر به خطایی  5کیلومتری در مانور انتقالمداری میشود .این
مثال ،لزوم توجه به اندازه ضریب تخلیه در طراحی مفهومی
رانشگر را نشان میدهد.

زیرمجموعه رانشگر
𝑠𝑒𝑟𝑓

فرکانس تشدید
توان جت رانشی

𝐽𝑃

شعاع محفظه تشدید

𝛼

طول محفظه تشدید

ℎ

ضریب تراوایی مغناطیسی برای دیالکتریک

𝑑𝜇

ضریب گذردهی الکتریکی برای دیالکتریک

𝑑𝜀

ضخامت الیه دیالکتریک

𝑑

جرم محفظه تشدید

𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑚

جرم مگنترون

𝑝𝑝𝛽

جرم ویژه واحد پردازش توان

𝑝𝑝𝑚

راندمان رانشگر

𝜂𝑡ℎ

راندمان واحد پردازش توان

𝑝𝑝𝜂

زیرمجموعه تامین توان
توان منبع

𝑠𝑃

جرم ویژه آرایههای خورشیدی

𝐴𝑆𝛽

 -3معرفی پارامترهای طراحی
سامانه پیشرانش به سه زیرمجموعه پیشرانش ،رانشگر و منبع
توان تقسیم میشود .در جدول ،1فهرستی از پارامترهای
ساختاری و عملکردی برای این سه زیر مجموعه ارائه شده است.
بدیهی است که این پارامترها مستقل از هم نبوده و از طریق
روابط متعددی با یکدیگر در ارتباط هستند .همچنین برای برخی
از آنها ،یک محدوده مقادیر مجاز وجود دارد .در بخش بعدی و
در طول روند طراحی ،این روابط و محدودیتها معرفی شده و
برای تعیین مقادیر این پارامترها مورد استفاده قرار میگیرند.

ضریب تراوایی مغناطیسی

جرم آرایههای خورشیدی

𝐴𝑆𝑚

چگالی انرژی باتری

𝑡𝑎𝑏𝛽

عمق تخلیه باتری

𝐷𝑂𝐷

جرم باتری

𝑡𝑎𝑏𝑚

محاسبه پارامترهای طراحی در حضور الزامات و
محدودیتها
با توجه به مأموریت مورد نظر روند طراحی از معادله ایدهآل
راکت ،رابطه  ،8آغاز میشود [:]18
()8
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در این معادله minitial ،جرم اولیه ماهواره و سامانه پیشرانش
در مدار مبدأ mfinal ،جرم نهایی ماهواره و سامانه پیشرانش در
مدار مقصد ΔV ،تغییر سرعت الزم برای این انتقالمداری و Ve
سرعت گازهای خروجی از نازل رانشگر است .با بازنویسی روابط
جرمی مطابق رابطه  9داریم:

()9

(الف)

𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 = 𝑚𝑝𝑎𝑦 + 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 +

(ب)

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑚 𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑚𝑝𝑎𝑦 +

(پ)

𝑔𝑎𝑚𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 = 𝑚𝑡𝑎𝑛𝑘 + 𝑚𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 +
𝑡𝑎𝑏𝑚 + 𝑚𝑝𝑝 + 𝑚𝑆𝐴 +

همچنین  mpayجرم ماهواره mprop ،جرم پیشران و minert
جرم خشک سامانه پیشرانش است که متشکل از جرم تانک
پیشرانش ،جرم محفظه تشدید ،جرم مگنترون ،جرم واحد
پردازش توان ،جرم آرایههای خورشیدی و جرم باتریها است.
برای محاسبه جرم تانک پیشران ( )mtankاز روی روابط تخمینی،
نیازمند دانستن جرم پیشران هستیم .جرم سایر اجزای رانشگر
شامل مگنترون ،واحد پردازش توان ،آرایههای خورشیدی و
باتری نیز تابعی از توان جت رانشی ( )PJهستند که از رابطه 10
بهدست میآید .دبی جرمی پیشران با توجه به جرم پیشران و
زمان مأموریت از رابطه  11تعیین میشود:

()10

()11

1
̇𝑚
𝑉2
𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑝 2
𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑡

()12

𝑉𝛥
))
𝑒𝑉

𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝 = 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (1 − exp (−

با توجه به رابطه  ،12برای محاسبه جرم پیشران ،نیازمند
دانستن جرم اولیه و سرعت گازهای خروجی از نازل هستیم .در
روند طراحی رانشگرهای فضایی ،میتوان بهجای کار با جرم اولیه،
کسر جرمی محموله (نسبت جرم ماهواره به جرم اولیه)  )k( ،را
در نظر گرفته و کار را با آن ادامه داد .بر این اساس ،جرم اولیه
بهصورت مضربی از جرم ماهواره در نظر گرفته میشود که در
رابطه  13آورده شده است:
()13

𝑦𝑎𝑝𝑚
𝑦𝑎𝑝𝑚
=𝑘
= 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚 →
𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖𝑚
𝑘

برای شروع کار ،با انتخاب یک حدس اولیه برای ضریب ،k
جرم اولیه محموله و رانشگر و به دنبال آن ،جرم و دبی جرمی
پیشران محاسبه شده و روند طراحی ادامه مییابد .در انتهای
طراحی در صورتیکه مجموع جرم ماهواره و جرم محاسبه شده
برای سامانه پیشرانش ،از مقداری که برای جرم اولیه در نظر
گرفته شده بزرگتر باشد ،یک مقدار کوچکتر باری  kانتخاب شده
و روند طراحی دوباره تکرار میشود .بهتر است  kبهگونهای تعیین
شود که جرم محاسبه شده در انتهای فاز طراحی مفهومی ،اندکی
کمتر از حدس اولیه باشد تا یک حاشیه جرمی مناسب در اختیار
طراح قرار دهد .برای درک بهتر ،روند طراحی مفهومی در شکل
 5ارائه شده است.

= 𝐽𝑃

= 𝑝𝑜𝑟𝑝̇𝑚

 -1-3جرم پیشران ،دبی جرمی پیشران ،سرعت
خروجی ،ضربه ویژه و توان جت رانشی
با توجه به وابستگی جرم اجزای سامانه پیشرانش به جرم
پیشران ،در قدم اول این جرم محاسبه میشود .با قرار دادن روابط
 -9الف در رابطه  1برای جرم پیشران میتوان طبق رابطه 12
نوشت:
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شکل .4روند طراحی مفهومی
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برای محاسبه سرعت گازهای خروجی از نازل و توان جت
رانشی ،دو کمیت بیبعد و نرمال شده برای تغییر سرعت مداری
و سرعت گازهای خروجی از نازل به صورت رابطه  14و 15
تعریف میشوند V0 .سرعت مشخصه رانشگر نام دارد که
وابسته به راندمان سامانه پیشرانش ) (Tو جرم ویژه آن )(T
است که در رابطه  17و  18تعریف شدهاند:
()14

Δ𝑉 ∗ = Δ𝑉/𝑉0

()15

𝑉𝑒∗ = 𝑉𝑒 /𝑉0

()16

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑡 𝑡𝜂
𝑡𝛽

√ = 𝑉0

()17

𝐽𝑃
𝑠𝑃

= 𝑡𝜂

()18

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑚
𝑠𝑃

= 𝑡𝛽

 PSتوان منبع یا همان توانی است که باید توسط آرایههای
خورشیدی و باتریها (زیرمجموعه تأمین توان) تأمین شود .با
توجه به اینکه سامانه پیشرانش هنوز طراحی نشده نمیتوان در
این مرحله راندمان و جرم ویژه آن و بهتبع آنها ،سرعت مشخصه
را تعیین نمود .برای یافتن سرعت مشخصه ،از نمودار کسر جرمی
محموله که در شکل  5نمایش داده شده استفاده میشود [.]18

شکل .5کسر جرمی محموله بر حسب سرعت خروجی نرمالشده []12

هر کدام از منحنیها مربوط به یک تغییر سرعت نرمال شده
مشخص است .خطچین نمایش داده شده ،مکان هندسی نقاط
بیشینه کسر جرمی بر روی این منحنیها است .متناظر با مقداری
که برای کسر جرمی ( )kفرض شده بود نقطهای روی این
خطچین مشخص شده و سپس برای این نقطه مقادیر ∗  Vو
∗ 𝑒𝑉 از روی نمودار استخراج میشود .با توجه به روابط  14و ،15
مقدار  𝑉0و 𝑒𝑉 بهدست میآید .مقدار ضربه ویژه از رابطه  19و
در نهایت توان جت رانشی نیز با استفاده از رابطه  10بهدست
میآید:
()19

𝑒𝑉
𝑔

 -2-3جنبش پیشران و جرم تانک ذخیره پیشران
برای محاسبه جرم تانک پیشران ،ابتدا باید جنس پیشران
مشخص شود .اصو ًال هر مادهای را میتوان با استفاده از پدیده
تشدید یونیزه کرد اما برای انتخاب پیشران با توجه به خواص
فیزیکی ،ترمودینامیکی ،مغناطیسی و الکتریکی محدودیتهایی
وجود دارد که دامنه انتخاب را محدود میکند .در این پژوهش،
شش پیشران متداول در رانشگرهای مایکروویو مدنظر قرار
گرفتهاند که مشخصات آنها در جدول  2ارائه شده است:

= 𝑝𝑠𝐼
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جدول  .2مشخصات پیشرانهای مورد استفاده در رانشگر

برای تعیین جرم مخزن پیشران ،روابط تجربی و تخمینی
متعددی وجود دارد که در این پژوهش از آمونیاک در روابط
استفاده شده است .با فرض آنکه در مخزنی به حجم  Vtو فشار
 ptقرار داشته باشند ،مطابق رابطه  20حجم تانک بهدست میآید
𝑚 = 𝑉𝑝( ،میتوان
[ .]19با استفاده از معادله گاز کامل ( 𝑇̅𝑅
̅
𝑀
آن را به صورت رابطه  21بازنویسی کرد:
()20

𝑡𝑉 𝑡𝑝
𝑡𝑘

= 𝑘𝑛𝑎𝑡𝑚

()21

𝑝𝑝𝑜𝑟𝑝𝑇̅𝑅 𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚
̅
𝑀 𝑡𝑘

= 𝑘𝑛𝑎𝑡𝑚

در این معادله Tprop ،دمای نگهداری پیشرانش در داخل
تانک و  ktضریب کارآیی تانک است که وابسته به جنس تانک
بوده و مقادیر آن برای مخازن کامپوزیتی و تیتانیومی در جدول
 3ارائه شده است [ .]19در فاز طراحی مفهومی ،دمای نگهداری
پیشران را میتوان برابر با دمای اتاق ( 293کلوین) در نظر گرفت.
جدول .3ضریب کارآیی تانک برای مخازن کامپوزیتی و
تیتانیومی []19
جنس تانک

] ×104

𝑚2
𝑠2

[ 𝑡𝑘

کامپوزیتی

8/29-16/1

تیتانیومی

5/87-6/99

 -3-3راندمان رانشگر و توان منبع
به منظور تعیین جرم سایر اجزاء ،در ابتدا نیازمند تعیین توان
مورد نیاز مجموعه هستیم .برای محاسبه توان منبع ،ابتدا باید
راندمان سامانه پیشرانش ) (Tتعیین شود .رابطه کلی برای
محاسبه راندمان رانشگرهای الکتریکی به صورت رابطه  2است:
𝜂𝑡 = 𝜂𝑠 𝜂𝑝𝑝 𝜂𝑡ℎ

()22

در این رابطه s ،راندمان منبع تأمین توان الکتریکی است
که در صورت استفاده از آرایههای خورشیدی میتوان آن را برابر

با یک فرض کرد [ pp .]18راندمان واحد پردازش توان در
انتقال توان منبع به رانشگر است .دادههای آماری نشان میدهند
که در صورت طراحی بهینه واحد پردازش توان ،این راندمان
میتواند در محدوده  90-95درصد قرارگیرد [ 𝜂𝑡ℎ .]20راندمان
رانشگرد در تبدیل توان ورودی به توان رانشی پیشران است.
راندمان رانشگر در رانشگرهای گرمایش مایکروویو خود شامل سه
ضریب میشود که در رابطه  23آمده است:
()23

𝑒𝑙𝑧𝑧𝑜𝑁𝜂 𝑔𝑛𝑖𝑙𝑝𝑢𝑜𝑐𝜂 𝑣𝑛𝑜𝑐𝜂 = 𝜂𝑡ℎ

در این رابط conv ،راندمان تبدیل توان ورودی مگنترون به
توان امواج مایکروویو است .طبق سند ارزیابی ناسا ،برای
کاربردهای فضایی مگنترون با توجه به هندسه ساختاری ،این
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راندمان در محدوده  80-94درصد قرار داد [coupling .]21
راندمان جذب انرژی امواج توسط پالسما است .برای راندمان
جذب ،با انتخاب هندسهای مناسب برای آنتن که از طریق
تستهای تجربی یا شبیهسازیهای عددی قابل تعیین است،
میتوان به محدوده  90-99درصد دست یافت [11و .]12با این
حال با افزایش توان ،این راندمان کاهش مییابد که دلیل آن
محدودیتی است که هندسه محفظه برای رشد پالسما ایجاد
میکند [ .]22راندمان نازل ( )nozzleدر تبدیل انرژی گرمایی
پیشران به انرژی جنبشی جت رانشی ،تابع پارامترهای متعددی
است و در برخی مراجع ،ضریب تخلیه نازل ( )CDرا متناظر با
آن در نظر میگیرند .در فاز طراحی مفهومی میتوان راندمان
نازل را برابر با یک فرض کرد و در عوض افزایش ضریب تخلیه
نازل را بهعنوان یکی از اهداف طراحی بهنیه دنبال نمود.

برخالف رانشگرهای یونی یا جت قوسی ،برای رانشگرهای
گرمایش مایکروویو ،روابط تخمینی مشخصی برای محاسبه این
ضرایب راندمانی وجود ندارد و به ناچار باید با مقادیر متوسط کار
را ادامه داد .پس از انتخاب مقادیری مناسب برای ضرایب
راندمانی ،با استفاده از روابط  17و  22میتوان توان منبع ()Ps
را محاسبه نمود.

()24

𝐴] 𝑊𝑘[ 𝑠𝑃
𝐵]𝑧𝐻𝐺[ 𝑠𝑒𝑟𝑓

𝑚𝑚𝑎𝑔 [𝑘𝑔] = 𝐶 +

برای محاسبه ابعاد و جرم محفظه تشدید ،از رابطه 26
استفاده میشود .در این رابطه طول محفظه را میتوان بهصورت
تابعی از شعاع محفظه فرض کرد .با توجه به اینکه نتایج نشان
داده که در محدوده  ،h = 3.5aرانشگر بیشترین کارآیی را
دارد [ ،]23پس فرض میشود:
()25

)(𝑟ℎ⁄𝑎 = 3~4

𝑎 × 𝑎ℎ = 𝑟ℎ⁄

همچنین ضخامت دیالکتریک در محدوده  10/1تا  2/1طول
محفظه در نظر گرفته میشود که حد پایین این محدوده برای
اطمینان از پوشش دادن آنتن توسط ماده دیالکتریک و حد
باالی آن به منظور حفظ فضای کافی برای پیشران است .جنس
دیالکتریک از برن-نیترید خواهد بود که توانایی تحمل دماهای
باال تا محدوده  3000کلوین را دارد.

()26

)(𝑟𝑑⁄ℎ = 0.1~0.5

𝑑 = 𝑟𝑑⁄ℎ × ℎ

𝜇𝐵𝑁 = 1.25664 × 106
𝜀𝐵𝑁 = 1.25664 × 10−6

 -4-3فرکانس تشدید ،جرم مگنترون ،ابعاد و جرم
محفظه تشدید و جرم واحد پردازش توان
پس از تعیین توان منبع ،جرم سایر زیرمجموعه ها نیز قابل
محاسبه است .برای محاسبه جرم مگنترون و محفظه تشدید،
باید یک فرکانس تشدید برای رانشگر انتخاب شود .با توجه به
محدوده فرکانسی ،مگنترونهایی که تاکنون برای کاربردهای
فضایی مورد مطالعه قرار گرفتهاند ،انتخاب فرکانسی بین  1تا 50
گیگاهرتز میتواند مناسب باشد .جرم مگنترون همانگونه که
انتظار میرود با افزایش توان ،افزایش مییابد .اما باید به این نکته
توجه داشت که ابعاد سامانههای مخابراتی با طول موج رابطه
مستقیم و بهتبع با فرکانس رابطهای معکوس دارند .به همین
دلیل با افزایش فرکانس ،ابعاد و جرم مگنترون کاهش مییابد .بر
این اساس ،برای محاسبه جرم مگنترون از رابطه تجربی 24
استفاده میشود که در این رابطه مقادیر پارامترهای C, B , A
به کمک دادههای آماری تعیین میشوند .

فرکانس تشدید با استفاده از رابطه  22و به کمک روش ریشه
یابی نیوتن -رافسون قابل حل است .بدین منظور ،یک تقریب
اولیه از مقدار شعاع مورد نیاز است که میتوان برای آن از رابطه
فرکانس تشدید برای محفظهای که فاقد دیالکتریک است ،رابطه
 ،23استفاده نمود [.]19
𝑠𝑒𝑟𝑓
()27

2.4049 2
𝜋 2
(√
() +
)
𝑎
𝑎3.5
𝑝𝜀 𝑝𝜇√𝜋2
1

2.4049
()28

2
) 𝜋 (2 𝜇 𝜀 −
𝑠𝑒𝑟𝑓 √4𝜋 2
𝑝 𝑝
𝑎3.5

=

=𝑎

شعاع حاصل از رابطه  23بهعنوان حدس اولیه در نظر گرفته
شده و در نهایت مقدار واقعی شعاع با ریشهیابی از رابطه 22
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حاصل میشود .پس از تعیین ابعاد محفظه تشدید ،با در نظر
گرفتن ضخامت دیوارهها ( )tcavityو انتخاب آلومینیوم 6061
برای ساخت محفظه جرم آن ،طبق رابطه  24قابل محاسبه است.
جرم واحد پردازش توان ( )mppنیز با استفاده از یک جرم ویژه
متوسط ( )ppکه از دادههای آماری حاصل میشود و مطابق
رابطه  25تعیین میشود:

()29

()30

2

] 𝑚𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 = 𝜌𝐴𝑙6061 𝜋ℎ [(𝑎 + 𝑡𝑐𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 ) − 𝑎2

𝑠𝑃 𝑝𝑝𝛽 = 𝑝𝑝𝑚

جدول .4مشخصات باتریهای مورد استفاده در ماموریتهای
فضایی []11
نوع باتری

چگالی انرژی ]

ℎ
𝑔𝑘

[𝑤.

درصد عمق تخلیه

نیکل کادمیوم

25

50

نیکل هیدروژن

65

75

لیتیوم یون

130

25

مدت زمانی که ماهواره در هر بار چرخش خود در سایه زمین
قرار میگیرد تابعی از ارتفاع ماهواره ،سرعت دوران و زاویه صفحه
چرخش آن با صفحه استوا است .برای مانورهای  ،LEOبه طور
متوسط  %40از بازه زمانی هر چرخش در سایه خواهد بود [.]17
بنابراین بازه تخلیه و بازه شارژ باتری برای مداری با دوره تناوب
 orbitبه صورت روابط  31و  32قابل محاسبه است:

 -5-3جرم باتری و آرایههای خورشیدی
محاسبه جرم باتریها و آرایههای خورشیدی نیازمند نیم
نگاهی به روند مأموریت است .همانطورکه در آنالیز مأموریت
گفته شد ،در مانور انتقالمداری با نیروی رانش کم ماهواره با قرار
گرفتن روی یک مسیر مارپیچ در طی چندین هفته یا چندین
ماه خود را به مدار مقصد میرساند و بدیهی است که در طی این
مدت به دفعات حول زمین خواهد چرخید .هر بار که ماهواره در
سایه زمین قرار میگیرد ،آرایههای خورشیدی کارایی خود را از
دست داده و رانشگر باید انرژی مورد نیاز خود را تماماً از طریق
باتریها تأمین کند .در بازهای که ماهواره در میدان تابش
خورشید قرار میگیرد ،آرایههای خورشیدی عالوهبر تأمین کامل
انرژی مورد نیاز رانشگر ،وظیفه شارژ کردن باتریها را نیز برعهده
دارند.
در مورد باتریها ،دو پارامتر اصلی وجود دارد :چگالی انرژی
( )eBatکه بیانگر نسبت بین انرژی ذخیره شده در باتری به جرم
آن است و عمق تخلیه ( )DODکه مشخص میکند باتری در
هر سیکل کاری خود مجاز است تا چه میزان تخلیه شود .عمق
تخلیه با چرخه عمر باتری رابطه عکس دارد به این معنی که با
افزایش عمق تخلیه دفعات شارژ پذیری باتری کاهش مییابد.
جدول  4مشخصات سه گونه پرکاربرد باتری در مأموریتهای
فضایی را نشان میدهد [ .]17مقادیر عمق تخلیه که در جدول
ذکر شدهاند ،مربوط به چرخه عمری در محدوده چند هزار بار
شارژ هستند که برای یک مأموریت طوالنی چندین ماهه مورد
نیاز است.

𝑡𝑖𝑏𝑟𝑜𝜏 × 𝑡𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 0.4
()31
()32

𝑡𝑖𝑏𝑟𝑜𝜏 × 𝑡𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = 0.6

در روابط فوق میتوان از دوره تناوب مدار میانی بین مدار
مبدأ و مدار مقصد استفاده نمود .با توجه به آنچه که در مورد
عمق تخلیه گفته شد ،برای دوره تاریکی در هر سیکل که باتری
وظیفه تأمین توان رانشگر را دارد میتوان نوشت [EBat .]17
میزان انرژی است که باتری باید تأمین کند .با در اختیار داشتن
چگالی انرژی جرم باتری قابل محاسبه خواهد بود.

()33

𝑒𝑔𝑟𝑎𝑃𝑠 × 𝑡𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ
𝐷𝑂𝐷

= 𝑡𝑎𝑏𝐸

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑚𝑏𝑎𝑡 = 𝐸𝑏𝑎𝑡 /

()34

برای تعیین جرم آرایههای خورشیدی باید در نظر گرفت که
توان تولیدی آنها ( )PSAباید با مجموع نوان مورد نیاز رانشگر
( )PSو توان مورد نیاز برای شارژ باتریها برابر باشد .در واقع
آرایه خورشیدی ،عالوه بر تأمین انرژی رانشگر ،باید بتواند میزان
انرژی را که باتری در زمان  tdischargeاز دست داده در بازه tcharge
به آن بازگرداند پس :
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) 𝑒𝑔𝑟𝑎(𝑃𝑠 × 𝑡𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ
𝑒𝑔𝑟𝑎𝑡𝑐ℎ

()35

𝑃𝑆𝐴 = 𝑃𝑆 +

با داشتن توان تولیدی آرایههای خورشیدی و مشخص بودن
جرم ویژه آنها ) (SAجرم آرایهها طبق رابطه  36قابل محاسبه
خواهد بود .جرم ویژه سه نوع آرایه خورشیدی متداول در جدول
 5آورده شده است [.]18
𝐴𝑆𝑃 𝐴𝑆𝛽 = 𝐴𝑆𝑚

()36

جدول  .5مشخصات انواع آرایههای خورشیدی []8
𝑔𝑘
آرایه نوع
] 𝑊[ ⁄جرم ویژه
0.0250
سیلیسیوم صلب (متداول)
گالونیوم -آرسنیک صلب

0.0167

سیلیسیوم منعطف

0.0072

 -6-3جرم کل سامانه پیشرانش
با مشخص شدن جرم تمامی زیرمجموعهها ،جرم کل سامانه
پیشرانش با استفاده از رابطه  37تعیین میشود .الزم به ذکر
است ،در اینجا جرم اجزای اصلی سامانه پیشرانش در نظر گرفته
شده و از جرم اجزای جانبی نظیر سیمکشیها و اتصاالت
صرفنظر شده است:

()37

𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚 𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑡 +
𝑦𝑡𝑖𝑣𝑎𝑐𝑚 = 𝑚𝑡𝑎𝑛𝑘 +
𝐴𝑆𝑚 + 𝑚𝑚𝑎𝑔 + 𝑚𝑝𝑝 +
𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚 + 𝑚𝑏𝑎𝑡 +

 -4ارزیابی طرح مفهومی از نظر رعایت الزامات و
صحت فرضیات
اولین گام در ارزیابی طرح مفهومی ،تطبیق آن با فرضیات و
الزامات طراحی است .در روند طراحی سعی شد تا بسیاری از
الزامات در روابط گنجانده شوند تا مقادیر محاسبه شده در
محدوده مجاز باشند .با این حال ،ارزیابی برخی پارامترها مثل
جرم کل سامانه پیشرانش ،تنها در انتهای فاز طراحی امکانپذیر
است.

 -1-4ارزیابی جرم کل سامانه پیشرانش
در گامهای ابتدایی ،روند طراحی از یک حدس اولیه برای
جرم اولیه مجموعه محموله و رانشگر استفاده شد .پس از محاسبه
جرم ،سامانه پیشرانش باید بررسی شود که جرم کل از حدس
اولیه تجاوز نکرده باشد .برای این بررسی ،از رابطه  38استفاده
میشود .بر این اساس ،حاشیه جرمی سامانه پیشرانش ( )mبه
شکل زیر تعریف میشود که همواره باید مقداری بزرگتر از یک
داشته باشد که رابطه آن در رابطه  39آورده شده است:
()38

𝑦𝑎𝑝𝑚
𝑘

= )𝑠𝑠𝑒𝑢𝑔 𝑡𝑠𝑚𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑚𝑝𝑎𝑦 ≤ 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (1

𝑦𝑎𝑝𝑚 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (1𝑠𝑡 𝑔𝑢𝑒𝑠𝑠) −
()39

𝑛𝑜𝑖𝑠𝑙𝑢𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚
1
𝑦𝑎𝑝𝑚 )( − 1
𝑘
=
≥1
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑙𝑢𝑝𝑜𝑟𝑝𝑚

= 𝑚𝜀

باید دقت داشت که اگر حاشیه جرمی بیش از حد بزرگ
باشد ،اگرچه طرح موجه است اما نشان میدهد که حدس اولیه
برای جرم بیش از حد محتاطانه در نظر گرفته شده و مسلماً طرح
بهینه نخواهد بود .برای دستیابی به طرحهای مفهومی بهینه
میتوان یک بازه مشخص برای حاشیه جرمی تعریف کرده و
طراحها را ملزم به رعایت این محدوده نمود.

 -2-4ارزیابی جرم ویژه سامانه پیشرانش
برای محاسبه سرعت گازهای خروجی از نازل (رابطه ،)12
سرعت مشخصه ( )V0با استفاده از نمودار کسر جرمی محموله
شکل  4بهدست آمد .این سرعت مشخصه تابعی از جرم ویژه
سامانه پیشرانش ( )Tاست .از آنجاییکه برای محاسبه  V0از
مقدار بیشینه کسر جرمی برای یک تغییر سرعت مداری مشخص
استفاده شده ،بنابراین مقدار  Tکه از رابطه  18قابل محاسبه
است ،بیشینه مقدار مجاز برای رسیدن به این تغییر سرعت است
و جرم ویژهای که از روی توان و جرم تعیین شده در انتهای فاز
طراحی محاسبه میشود ،نباید از این مقدار تجاوز کند.

()40

𝑡𝑟𝑒𝑛𝑖𝑚
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑡 𝑡𝜂
= )𝑑𝑒𝑤𝑜𝑙𝑙𝑎(𝑇𝛽 ≤
𝑠𝑃
𝑉02
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 -3-4ارزیابی طرح مفهومی از نظر معیارهای بهینگی
بعد از برآورده نمودن الزامات ،بهینه بودن طرح در اولویت
قرار دارد .با توجه به ماهیت مأموریتهای فضایی و ساختار
رانشگرهای گرمایش مایکروویو ،چهار هدف اصلی در طراحی این
رانشگر وجود دارد:

جدول  .6جرم سامانههای رانشگر ماکروویو در طراحی مفهومی
مشخصات اولیه
جرم ماهواره
شعاع مدار مبداء
شعاع مدار مقصد
اختالف سرعت مدار مبدا و مقصد
تئوری
اختالف سرعت با احتساب ضریب
تخلیه
زمان انتقال
فرکانس تشدید
حدس اولیه برای ضریب k
کسر جرمی محموله

𝒌

1.32

سرعت خروجی نرمالشده

𝒆∗𝑽

0.2

تغییرات سرعت نرمالشده

∗𝑽𝚫

100 kg
300 km
800 km
0.8282km/s
0.8451 km/s

 .1زمان مأموریت :کمینه کردن زمان مأموریت بهصورت
بالقوه میتواند هدف هر مأموریت فضایی باشد زیرا افزایش

1 week
30 G-Hz

زمان مأموریت با استهالک زیرسامانههای ماهواره و تشدید
اثر عوامل اغتشاشی رابطه مستقیم داشته و با کاهش قابلیت
اطمینان زیرسامانهها ،احتمال بروز نقص یا خطا در روند

0.74

 .3ضریب کیفیت محفظه تشدید :در طراحی رانشگر باید به
دنبال کاهش ضریب کیفیت محفظه تشدید باشیم .کاهش این
ضریب هم به معنی راندمان باال در جذب انرژی امواج توسط
پیشران است و هم بیانگر کاهش اثر بازتاب امواج بر روی خود
آنتن که از آسیب دیدن مگنترون جلوگیری میکند .در
صورتیکه ضریب کیفیت را نتوان کاهش داد باید بین مگنترون
و آنتن از کابل کوآکسیال با مقاومت باال استفاده کرد که موجب
کاهش راندمان تبدیل ) (convدر رانشگر میشود.
 .4ضریب تخلیه نازل :به اختصار میزان تأثیر ضریب تخلیه
بر دقت مأموریت تشریح شد .بنابراین ،به دنبال طرحهای
مفهومی هستیم که تا جای امکان ،ضریب تخلیه باالتری داشته
باشند.

 -5نتایج طراحی مفهومی
روند طراحی مفهومی یک ماهواره فرضی  100کیلوگرمی
برای انتقال از ارتفاع مداری  300به  800کیلومتری در یک
ماموریت یک هفتهای طی شده است و جرم سامانههای رانشگر
ماکروویو مطابق جدول  6بهدست آمده است.

𝟏𝒓
𝟐𝒓
𝒐𝒆𝒉𝒕𝑽𝚫
𝑽𝚫
𝒏𝒐𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒕
𝒔𝒆𝒓𝒇

مقادیر بدست آمده در فرایند طراحی مفهومی

مأموریت را افزایش میدهد.
 .2جرم سامانه پیشرانش :بدیهی است که هرچه جرم یک
سامانه فضایی کاهش یابد ،هزینه ارسال آن به فضا کمتر خوهد
بود ،ضمن آنکه با کمینه کردن جرم سامانه پیشرانش در یک
ماهواره ،بودجه جرمی سایر زیرسامانهها افزایش خواهد یافت.

𝒚𝒂𝒑𝒎

5.5779 km/s

سرعت خروجی

𝒆𝑽

568.59 s

ضربه ویژه

𝑰

0.1019 kg

جرم پیشران

𝒑𝒐𝒓𝒑𝒎

4.8963 kg

جرم تانک ذخیره پیشران

𝒌𝒏𝒂𝒕𝒎

0.7268

راندمان رانشگر

𝑻𝜼

2.6220 W

توان منبع

𝑱𝑷

1.001 kg

جرم مگنترون

𝒈𝒂𝒎𝒎

0.0108 m

شعاع محفظه تشدید

𝒂

0.0379 m

طول محفظه تشدید

𝒉

0.0114 m

ضخامت دیالکتریک

𝒅

2.5048 kg

جرم محفظه تشدید

𝒚𝒕𝒊𝒗𝒂𝒄𝒎

0.0180 kg

جرم واحد پردازش توان

𝒑𝒑𝒎

2.9001 kg

جرم باتری

𝒕𝒂𝒃𝒎

3.6078 W

توان آرایههای خورشیدی

𝑨𝑺𝑷

0.1503 kg

جرم آرایههای خورشیدی

𝑨𝑺𝒎

11.5717 kg

جرم کل سامانه پیشران

𝒏𝒐𝒊𝒔𝒍𝒖𝒑𝒐𝒓𝒑𝒎

پس از طی کردن روند طراحی مفهومی باید سه بررسی
انجام شود تا بتوان از صحت طراحی مطمئن شد .بررسی اول،
چک کردن جرم اولیه فرض شده در مقایسه با جرم اولیه بهدست
آمده که در رابطه  38عنوان شده است.
𝒈𝒌 𝟏𝟓𝟑𝟏 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 𝟏𝒔𝒕 𝒈𝒖𝒆𝒔𝒔 = 𝟏𝟑𝟓.
𝟕𝟏𝟕𝟓 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒕𝒊𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 = 𝟏𝟏𝟏.

و طبق رابطه  ،38جرم کل پس از طراحی از جرم کل از
حدس اولیه کوچکتر است.
بررسی دوم ،حاشیه جرمی سامانه پیشران است که مقدار
𝒎𝜺 از رابطه  3 ،39بهدست آمده که از یک بزرگتر و مقدار
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طراحی مفهومی رانشگر گرمایش ماکروویو ماهواره

مناسبی است .بررسی سوم نیز جرم ویژه سامانه است که باید از
مقدار مجاز آن کمتر باشد.
𝒕𝒓𝒆𝒏𝒊𝒎
𝒏𝒐𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒕 𝒕𝜼
< 𝟐𝟗𝟕𝟏 = 𝟑.
𝟏𝟎𝟔𝟗 = 𝟒.
𝒔𝑷
𝟎𝟐𝑽

= 𝑻𝜷

 -6بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،روندی برای طراحی مفهومی یک رانشگر
گرمایش ماکروویو ارائه شد .برای تبدیل انرژی گرمایی به
جنبشی ،از یک نازل همگرا -واگرا بهره گرفته میشود که که نیاز
است ضریب تخلیه نازل برای بهبود طرح ،بهینه شود زیرا اثر
ضریب تخلیه در انتقال مداری میتواند خطای قابل توجهی را
اعمال کند .در مانور مداری مارپیچ ،نیروی کم ثابت در طول بازه
زمانی سفر اعمال میشود و ماهواره کم کم به ارتفاع مداری خود
میافزاید تا به مدار مقصد برسد؛ برخالف مانور هاهمن که در دو
بازه زمانی کوتاه اما با نیروی زیاد انتقال مدار صورت میگیرد.
همانطور که گفته شد ،رانشگر گرمایش ماکروویو برای انتقال
مداری مارپیچ مناسب است .در این طراحی ،انتقال از مدار مبدا
با ارتفاع  300کیلومتر به مدار مقصد با ارتفاع  800کیلومتر در
نظر گرفته شده است .برای این انتقال 0/1 ،کیلوگرم پیشران نیاز
است و سرعت خروج پیشران  5/58کیلومتر بر ثانیه بهدست آمده
است .همچنین ،به منبعی با راندمان و توان به ترتیب  0/73و
 2/6وات نیاز است .فرکانس محفظه تشدید  30گیگا هرتز در
نظر گرفته شده ،بنابراین شعاع آن حدود  11سانتیمتر بهدست
میآید .جرم محفظه تشدید نیز  2/5کیلوگرم بهدست آمده است.
جرم واحد پردازش توان  0/02کیلوگرم و جرم باتری و آرایه
خورشیدی به ترتیب  2/9و  0/15کیلوگرم است و به آرایههای
خورشیدی با توان  3/6وات نیاز است .مجموع تمام زیرسامانههای
پیشران نیز  11/6کیلوگرم میشود .سه بررسی برای صحت
طراحی انجام شد که هرسه شرط آنها برآورده شده و میتوان
طراحی را معتبر نامید.
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